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zijCe u.i':|'r'il< v In luynhoven iri C.c.].elhorst gelegen.

Itep een stuk land en groes groot ses loopense 'd-reen zijrle
clen H.êeest rlrrlen alhle", dtand.er zijde de Geeneente alhier in
de Duyzing gel egen.

Itên een stuk land ên groes groot v\jf loopense dreen z\l-
de den H.Gàest lirnsn alhier, drander zijde Dirk Gillens van
den Ácker in de Duyzing gefegen ondeï den last van jaerlyx
daer uyt te gelden aen cle Connanderije alhier een.jn Capuyn.

Ten deel gevallen aan Leonardus Tony van Dinter:
Verschiflende stukkon landrgel-egen in het l,aer, de llribbel-
hbid, de Stinkert, de Aelhorst.

Iten een stuk 1and, genaant den lÍonnenacker, groot een
lcopense en vijf roeden dreen ziide Jan Hendrlk. Slaats op d.e

Oude Straat ge] egen.
Iten een perseel groes groot een en een half loopense

dreen ziide Hendricus tr'iassenberg, drander zijde Jan Penninx
afhier in de Folber gelegen.

r,lclus geclejjlt, gepartageert ten overstean van Drossard en
Schepenen op heden binnen Gemert den 26 J,r.Iy 1796.

/ictun voor en ten overstaan van H.!'.Ecrevisse,nrossard
en Scholtus,lintony Corstens en B.J.Douven Schepenen, die
drorigineele deeses beneffens gemelde eïfgenenen en den on-
dergeschreven Schepen geauthoïiseerden waernenende bij de
vacatuur het Secretaris irnpt heden binnen Gerrert den sesen-
twintigsten July 1'l00 ses en negentlg ten prothocollc ge-
teekenN he bben.

^ Des tt oirconden deese met het Schependons zegel be--à -krgtrgt
Quod" att est or

ld. Corstens, Schopcn geauthori s e erden waernernend-e
bij de vacature het Secretaris ..,orpt.

TU].IT OONSTELL ING VriN OU}E tr'0T0 ' S X1{2. IN HIIT BilJ-ir,iRDlINHUI S .

--op 9-* 1c noï;b;r J.t.ïtir i" tr."t ;ti;;tènhiis-'"trriys-
schenberg alhier een tentoonstelling gehoud.en vcn oude fo-
totsrkaarten cnz. :Do tentoonstclling was georganiseerd. door
onze HeerkunCekríng ín sanenwerking net hot Bejaard-enhuís
Ruys s chenb.rgh.Iie t is een granclioos suc.is geworden.
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Gerl,ur.-,nC,- ,-1, ancl;rhalr'; cl.i-"g, '::t clc tcntoonstclling te bc-

zichtigen was, z:jn jl ongeveeï 1000 mensen korrcn kÏken
naar dc vele grotè en klelne fotorsr.diê er te zien waren'.

Vele bezoekers vgnden er zichzelf, hun ouclers of fanilielel
clen ook bij "}lggen of hangjn".

De nêde\,',rkinél van de .bewoners van Ruysch-nb..rgh is

geb,'1 0 s.pt,7B. Juli rnastr. 1)
16 nov. 82 I-Ieikanpseweg 28
7 juni 84 Pater Aossaeïtstr,

4 ( senaorp).
21 epr. 84 id.
I oct, B{ De Haag JJ,
6 nov. 81 Oudestraat 66

l2 sept. Sl Kapelaanstraat ]O'
2, ri'ei 82 3orretstraat 1B
6 sept. Bl B1nd.;rseinJ J{

25 1ug. A4 .',:peJ c. nstr, ]O't oct;. 84 Stereind 16
27 sept,84 Oudestraat 2

Í,EVE]Í ! !t! |

fan-
tastisch geweesti ze hebben valerja zeer velc fotots afge-

.staàn vooï dc tentoonstclling. Sonr.igÈ van deze fotors wr.ren
aan C., neeste bezoekers cnÈekencl-, zoals die van d.e bevrijding
van Cenerb in 1)44.

De overige fotor.s van gebeurtenissenr veïeni8j-ngent d.i-
verse ]rersonen, straatgezichten enz. uaren uit het bezit van

'de HeenkunclekTing en enkele particulieren.
Door de oudste bewoonster von Ruysch.rnbergh, il,ej.l{el vrn

den Elzen (92) wera cl-e tontoonstelllng geopend.
Naa.st oude fotots l,raren or ook enige schifderijen van Ge-

nertse schilders te zien,enige prachtige kunstfotots van Ge-
nert en beeldjes uit gebakken klei.

Het geheel is prina ge sl-aagd.
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Ilwoti lls vrul Gsr.rIERT L{nq 9_IRUI!:|Ë,_!F_II!3 PER 28 r'ov.197 4.
Vogols,Johrnnos
van clen 3erg, Henricus
van Wahíen, Johann 11.

v9") Kr!I, GeïarUus
Ho evenaaïs , I{enri cus J.
Thoon en-Gils be rs , Dorothea
Verhrugg;n , Ilendri ci'.
Itrrkles -I al3ngkongan, {Unt j e
Br2un, Catharina, I( zr.',Iaterna )
Krol-Snlts, Hendri c r, C.
llaasakkers -de Groot, ilicólasine
3i en:-i,ns ,lldri- trna ;{.
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